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Tautos istorija ir
spalvos – austinių
juostų raštuose
Eglė INDRELYTĖ

Lietuvos rekordininkai, darbėniškiai tekstilininkai Daiva ir Arūnas Dudėnai ketvirtadienį Kretingos
muziejuje pristatė 10 metų kolekcionuojamas tautines
juostas bei rankšluosčius.
Į šilumą ir jaukumu dvelkiančią parodą „Spalvų dermė juostose
ir rankšluosčiuose“susirinkę parodos autorių artimieji negailėjo pagyrimų ir padėkų. Fortepiono garsais muzikinį foną renginiui dovanojo kūrėjų dukra Beatričė.
Parodoje esti apie 700 eksponatų ir visi jie savaip traukia. Vieni
spalvomis, kiti – raštais, bet visi – savo istorija. Nežinant kiekvieno
eksponato istorijos, tai – tik akiai mielas išmarginimas.
Šiose juostose slypi visos mūsų tautos istorija. Jose įausti žodžiai,
palinkėjimai, inicialai, svarbios datos, atminimai. Jose matome ir
išaustą Vinco Kudirkos Tautišką giesmę, Maironio „Lietuva brangi“,
netgi – prezidento Antano Smetonos karikatūrą.
Darbėnuose gyvenantys Daiva ir Arūnas 2020 m. tapo Lietuvos
rekordininkais. Tai patvirtino agentūra „Factum“.
Parodą Kretingos muziejuje bus galima aplankyti iki liepos 13
dienos. (Nukelta į 9 p.)
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Kretingiškė atidarė klasikinės
muzikos koncertus po karantino
(Atkelta iš 1 p.)

Marija ketverius metus mokosi Klaipėdos Stasio Šimkaus
muzikos konservatorijoje.
Pernai vasaros akademijoje
„Klaipėda Piano Masters“ kretingiškė laimėjo koncertą Užutrakyje. Kartu su ja koncertavo
ir vilnietė Simona Šleiterytė, bet
patį pirmąjį kūrinį skambino
būtent kretingiškė.
Tiesa, nei Marija, nei Simona
koncerto metu nežinojo, kad šis
jų koncertas – pirmasis klasikinės muzikos renginys Lietuvoje,
vis dar besilaikančioje karantino.
Jaunosios muzikantės tai sužinojo jau po koncerto ir tai joms
tapo malonia staigmena.
Su muzika Marija draugauja nuo vaikystės, o fortepijonas jai – pats mylimiausias
instrumentas.
„Juo galima išgauti labai daug
dermių, garsų“, – „Švyturiui“
sakė mergina.
„Buvo gan nemažas iššūkis
per karantiną pasiruošti vėl gyvai koncertuoti, bet didelis noras
padėjo įveikti visus sunkumus.
Kaip Gintaras Januševičius minėjo, esame vienos pirmųjų pianisčių Lietuvoje, kurios iškart po
karantino nepabijojo viešai koncertuoti! Neslėpsiu, bet pačiai
buvo didelis malonumas vėl lipti
į sceną ir džiuginti klausytojus.
Aš ir Simona labai džiaugiamės
pavykusiu ir įvykusiu koncertu ir labai norėtume padėkoti
„AmbraVox“ už tai, kad būtent
čia, Trakuose, šiame grafų Tiškevičių dvare, galėjome pakoncertuoti. Taip pat didelis ačiū vasaros akademijai „Klaipėda Piano
Masters“ ir Gintarui Januševičiui
už tai, kad patikėjo mums šį koncertą. Didelis ačiū visiems, kas
nepabijojo ir atvyko pasiklausyti
mūsų gyvai! Manau, kad tai jau
pirmieji žingsniai link gyvų renginių bei koncertų atgimimo!“
facebook paskyroje viešai įspūdžiais pasidalijo Marija.

Dėl Islandijos ir karantino susibūrė
naujas kolektyvas
(Atkelta iš 1 p.)

Sveikins Islandiją
Nepriklausomybės
proga

Naujų atradimų kupiną istoriją papasakojo Kretingos rajono
kultūros centro Vydmantų skyriaus vedėja Jolanta Japertienė.
Pasirodo, Kultūros centras,
prisitaikęs prie darbo nuotoliniu būdu, sumanė Islandijos
Nepriklausomybės proga, minimos birželio 17-ąją, sukurti
muzikinį sveikinimą. Juk Islandija – pirmoji šalis, pripažinusi
Lietuvos Nepriklausomybę.
Kretingos rajono kultūros
centro kanklininkė Vitalija Va-

leikienė pasiūlė J. Japertienei suburti kankliuojančius vaikus ir
nusiųsti Islandijai jų atliekamą
muzikinį kūrinį.
„Bet per karantiną vaikai mažai
kankliavo. Supratome, kad naują
kūrinį juos išmokyti bus itin sudėtinga, tad mudvi pasiėmėme savo
kankles ir pradėjome dviese skambinti“, – pasakojo J. Japertienė.

Pirmą kartą
skambino kanklėmis

Kadangi kūrinys skirtas trims
balsams, moterys suprato, kad reikia kviestis ir trečią. Taip J. Japertienė pasiūlė prisijungti itin talentin-

gai Vydmantų moterų ansamblio
dainininkei Vilijai Dirgėlaitei.
Vilija apskritai pirmą kartą
gyvenime į rankas paėmė kankles, bet per dvi savaites išmoko
skambinti!
Moterų balsai puikiai derėjo ir
jų atliekamas kūrinys jau yra net
nufilmuotas. Šiuo metu Kultūros centras montuoja muzikinį
video, kurį viešai paskelbs ateinantį trečiadienį, kai Islandija
minės savo Nepriklausomybę.
Beje, Vilija pirmą kartą ne tik
kanklėmis skambino. Vydmantiškė iki šiol nebuvo net dėvėjusi
tautinio kostiumo.

Marija Guščiūtė ir Simona Šleiterytė. Asmeninio archyvo nuotr.

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną –
prisiminkime tremtyje žuvusius lietuvius
Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – jau penktą kartą
akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ visame pasaulyje per parą
laiko bus siekiama įgarsinti kuo daugiau nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių vardų ir likimų!

Kretingos rajono kultūros centras jungiasi prie Misija Sibiras iniciatyvos
„Ištark, išgirsk, išsaugok“ ir kviečia šią dieną pagerbti tautiečius nukentėjusius nuo tremties. 12.30 val. vyks Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus
ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švš. Mergelei Marijai bažnyčioje,
14.30 val. literatūrinė–muzikinė kompozicija VAKAR IR VISADOS Kretingos miesto senosiose kapinėse, prie paminklo lietuvių tautos kančioms
atminti.
Birželio 14-ąją 11.59 val. Lietuvoje skelbiama VISUOTINĖ TYLOS MINUTĖ. Jau ketvirtus metus visa Lietuva sustos tam, kad pagerbtų tautiečius,
nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.
Kviečiame jungtis prie Misija Sibiras iniciatyvos registruojant
savo darbovietę, mokyklą, organizaciją www.tylosminute.lt arba
pakviečiant jungtis prie iniciatyvos draugus ir artimuosius.
Prisidėkite prie vieningiausios tylos, kuri kada nors buvo Lietuvoje!
Jau penktą kartą akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ visame pasaulyje per
parą laiko siekiama įgarsinti kuo daugiau nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių vardų ir likimų!
Šiemet, siekiant stabdyti COVID-19 viruso plitimą, akcija keliasi į virtualią
erdvę ir vyks nuotoliniu būdu, todėl norinčiuosius prisijungti prie vardų ir
likimų skaitymų raginame registruotis į skaitymus www.birzelio14.lt.
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